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Kabiny prysznicowe

WYPOSAŻENIE  WNĘTRZ

LUNES YOUNG

GO PRESTIGE

Novellini należy do czołowych producentów kabin prysznicowych w Europie. Na
powierzchni prawie 200 000 m2 hal produkcyjnych we Włoszech wytwarza rocz-
nie ponad 1 000 000 kabin prysznicowych. Obok szerokiej palety kabin Novellini
oferuje również wanny z hydromasażem, kabiny masażowo-parowe oraz brodziki.
Jedną z nowości w ofercie firmy Novellini jest seria PRESTIGE. Bardzo przestron-
na kabina, której ekskluzywność potęgują duże tafle szkła z punktowymi chromo-
wanymi zawiasami. Specjalne dolne listwy chromowe zapobiegają wylewaniu się
wody poza obszar natrysku i umożliwiają zamontowanie kabiny bez brodzika. Dzię-
ki kombinacji drzwi i ścianek można otrzymać kabinę o imponujących rozmiarach:
maks. 91x182 cm z wejściem o szerokości 77 cm. Oczywiście dostępne są różne
rozmiary w zależności od potrzeb Klienta. Istnieje również możliwość zamontowa-
nia samych drzwi we wnęce w rozmiarach od 68 do 182 cm (cena od 2415 netto).
Kolejną możliwość zbudowania przestronnej kabiny prezentuje seria GO. Jest ona
szczególnie zalecana dla osób chorych, w podeszłym wieku i tych, którzy lubią prze-
strzeń. Kabiny z tej serii występują w różnych rozmiarach i kształtach, a najciekaw-
szym ich elementem jest specjalne siedzisko z impregnowanego drewna, które 
w szczególny sposób wpływa na komfort korzystania z natrysku (cena od 1400 zł
netto). LUNES to nowa seria kabin prysznicowych o prostym i atrakcyjnym desi-
gnie. Profile są zabezpieczone środkiem antyutleniającym oraz farbami na bazie po-
liestru. Taka obróbka uodparnia aluminium na działanie wody i gwarantuje niezwy-
kłą trwałość produktu, który nie traci przy tym swoich właściwości estetycznych 
i funkcjonalnych. Dzięki dołączonym profilom wyrównującym, istnieje możliwość zni-
welowania nierówności do 30 mm. Kabina jest dostępna w kolorach białym i srebr-

nym na wysoki połysk oraz w szkle przezroczystym i z emaliowanym wzorem. Na
uwagę zasługują również chromowane dodatki i uchwyty. Kabina półokrągła do-
stępna jest w wymiarach 80, 90, 100 cm oraz asymetrycznym 75x90 cm. W ofer-
cie występują też kabiny kwadratowe oraz różne modele drzwi do wnęki (cena od
2520 zł netto). W wielu domach występują łazienki na poddaszu, gdzie pojawia się
problem ze skosem. Idealnym rozwiązaniem w takim przypadku jest ścianka bocz-
na ze skosem i drzwi uchylne np. z serii YOUNG. Zabudowę ułatwia możliwość wy-
boru dowolnego kąta ścięcia. Profile mogą mieć kolor: biały oraz srebrny z wyso-
kim połyskiem. Wypełnienie wykonane jest ze szkła przezroczystego, mlecznego
oraz typu gotyk. W komplecie znajduje się drążek stabilizujący (cena od 2066 zł
netto). Rozbudowana oferta firmy Novellini obejmuje jeszcze wiele ciekawych i prze-
stronnych rozwiązań, które pozwalają na wręcz dowolną aranżację łazienek. 
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